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věřiteli. Naopak pokud zákon umožňuje
zřízení i zástavních práv druhého a vícerého
pořadí, považuje se ustanovení v zástavní
smlouvě zakazující zřízení dalších zástavních práv za neplatné.
Pokud dlužník svou pohledávku zajištěnou
zástavním právem řádně a včas nesplní,
nastupuje uspokojovací funkce zástavního
práva z výtěžku zpeněžení zástavy. Standardně se provádí na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. Splatí-li však dlužník svou
pohledávku v plné výši, zástavní právo ke
dni úplného splnění pohledávky zaniká.

Možnosti zajištění úvěru
při financování výstavby
Ať již se chystáte realizovat developerský projekt, rozsáhlou investiční výstavbu či rekonstrukci, anebo jen zakoupit rodinný
dům, zpravidla není samozřejmé, že máte k dispozici finanční
prostředky výhradně z vlastních
zdrojů. V případě výstavby za
účelem investice je jejich doplnění formou úvěru pochopitelný a často vyhledávaný postup.
Ale něco za něco…

Co na to nový občanský
zákoník?

Zástavní právo podle
účinné právní úpravy
Zástavní právo zřízené za účelem financování výstavby vzniká obvykle na základě
písemné smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem, tedy poskytovatelem úvěru,
a zástavcem. Zástavcem může být osoba
odlišná od příjemce úvěru, stejně tak je
možné dát do zástavy věc ve vlastnictví třetí
osoby neboli zástavního dlužníka, pokud
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k tomu tato osoba, jakož i osoba, která má
k zástavě jiné věcné právo neslučitelné se
zástavním právem, poskytne svůj souhlas.
Podstatnou náležitostí zástavní smlouvy
je označení zástavy a pohledávek, které
zástava zajišťuje. Zástavou může být nejen
financovaná nemovitost, případně další
pozemky, budovy, byty nebo nebytové prostory ve vlastnictví zástavce, jak je typické
pro hypoteční zástavní právo, ale i movitá
věc, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor
věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo,
pokud to jeho povaha připouští, dále pak
obchodní podíl, cenný papír nebo předmět
průmyslového vlastnictví. Zástava musí být
dostatečně zřejmě a jasně specifikovaná,
přičemž toto označení musí být v souladu
s právní úpravou. Konkrétně pak pro nemovitosti musí být uvedena identifikace stanovená v katastrálním zákoně.
Co se týče označení zajišťované pohledávky, je třeba uvést osobu věřitele (tak, aby
nemohlo dojít žádným způsobem k jeho
záměně), datum a vznik pohledávky a její
výši. Pohledávka, jak peněžitá, tak nepeněžitá, se zajišťuje včetně příslušenství
a nároků zástavního věřitele z odstoupení
od smlouvy, podle které vznikla zajištěná
pohledávka, pakliže není v zástavní smlouvě
sjednáno jinak. Je však třeba upozornit,
že na rozdíl například od úroků z prodlení

nelze za příslušenství pohledávky považovat smluvní pokutu, která je ze zákona
samostatným nárokem. Pokud se tedy
má zástavní právo vztahovat i na smluvní
pokutu, je nutné toto výslovně ve smlouvě
uvést. Dále lze na základě dohody zajistit
i pohledávku vznikající v budoucnu nebo
pohledávku, jejíž vznik je závislý na splnění
určité podmínky. Pokud není pohledávka,
která vznikne v budoucnu, individualizovaná, ale jedná se o skupinu pohledávek
určených druhově, stanoví se v zástavní
smlouvě nejen jejich maximální výše, ale
i časové období, ve kterém takové pohledávky budou vznikat.
Forma zástavní smlouvy je ze zákona, jak
již bylo uvedeno výše, písemná. V případě
zástavy věci nemovité neevidované v katastru nemovitostí, věci hromadné, souboru
věcí anebo v případě věci movité, pakliže
tato není odevzdána zástavnímu věřiteli, je
třeba navštívit notáře a vyhotovit smlouvu
ve formě notářského zápisu. Takové zástavní právo také na rozdíl od klasické hypotéky
evidované v katastru nemovitostí vzniká
zápisem do rejstříku zástav vedeného
Notářskou komorou České republiky.
Zákon nevylučuje zřízení více zástavních
práv k zástavě, vyjma obchodního podílu,
v zásadě i cenných papírů a věcí, k nimž
zástavní právo vzniká předáním zástavnímu
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financující bankou si sice v úvěrové
smlouvě sjednáte přiměřenou výši
úrokové sazby, nicméně banka si
chce zajistit i případ, kdy by dlužník nebyl
schopen úvěr splácet. K tomuto účelu
nabízí zákonná úprava nejrůznější instrumenty zajištění závazku dlužníka ke splacení poskytnutého úvěru, nejužívanějším
z nich je však zástavní právo.
Současný právní rámec vztahující se k možnostem vzniku zástavního práva je nyní ve
svém obecném vymezení součástí občanského zákoníku, zvláštní úpravu týkající
se zástavy obchodních podílů nalezneme
v obchodním zákoníku, případné další specifické úpravy pak v zákoně o cenných papírech nebo zákoně o finančním zajištění.
Jak je již delší dobu známo, byl připraven
a následně schválen nový občanský zákoník
s plánovanou účinností od počátku roku
2014. S tímto novým právním předpisem
přicházejí mimo jiné i změny ve způsobech
a postupech zajištění úvěrů zástavním
právem.

Nový občanský zákoník ve svém aktuálním znění však institut zástavního práva
lehce modifikuje. Zástavou tak může být
jakákoli věc, se kterou lze obchodovat, a to
i věc, která dosud neexistuje nebo ke které
vznikne dlužníku vlastnické právo v budoucnu. Zástavní právo se k takové „cizí“ věci
zapíše do veřejného seznamu pouze se souhlasem dosavadního vlastníka. Nová úprava
také koncentruje v současné době speciální regulaci zástavního práva k obchodním
podílům či cenným papírům do jednoho
právního předpisu.
Písemná forma zástavní smlouvy se pak bude
nově vyžadovat pouze v případě, kdy zástava
nebude odevzdána zástavnímu věřiteli nebo
třetí osobě, aby ji pro zástavního věřitele
opatrovala. Současná povinnost u smluv
sepsaných ve formě notářského zápisu pak
zůstává zachována. Novinkou je změna definice pohledávky jako věci nehmotné movité,
strany tak budou moci zřídit zástavní právo
k pohledávce rovněž zápisem do rejstříku
zástav na základě zástavní smlouvy ve formě
notářského zápisu. Ve vztahu k vymezení
zajištěné pohledávky (neboli nově označena jako dluh) je nastavena větší flexibilita,
může jí tak být i dluh, jehož výši bude možné
určit kdykoli v době trvání zástavního práva,
nebo obecně různé dluhy, které dlužníkovi
vznikají z téhož právního titulu.
Vznik zástavního práva je upraven obdobně
jako v současném občanském zákoníku,
případně zvláštních předpisech, za novum
lze považovat institut vzniku zástavního
práva označením movité věci jako zastavené. Zůstává také zákaz takových ujednání
v zástavní smlouvě, která by zakazovala
dlužníku nebo zástavci vyplatit zástavu;
nově se však vymezuje i skupina ujednání, která se ze zákona zakazují pouze do
doby splatnosti pohledávky, kdy je postavení dlužníka vesměs podstatně slabší než

postavení zástavního věřitele. Mezi taková
ujednání patří prohlášení zástavního věřitele, že se nebude domáhat uspokojení ze
zástavy, dále pak že je oprávněn brát užitky
nebo plody ze zástavy a že může zástavu
zpeněžit libovolným způsobem nebo si za
libovolnou anebo předem určenou cenu
může zástavu ponechat. Poslední ujednání
je nicméně naprosto vyloučeno (tedy i po
době splatnosti pohledávky) v případě, kdy
dlužníkem je spotřebitel či fyzická osoba
jako malý nebo střední podnikatel.
Při výkonu zástavního práva z důvodu
nesplnění pohledávky řádně a/nebo včas
nebude v budoucnu ponechán výběr zpeněžení zástavy na „zlovůli“ zástavního
věřitele, ale nově se bude moci zástavní věřitel se zástavcem či dlužníkem na
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způsobu zpeněžení písemně dohodnout.
Pokud k takové dohodě nedojde, přichází
na řadu opět postup totožný se současnou
úpravou.

Závěrem
Právní úprava v podobě nového občanského
zákoníku se snaží zahrnout všechny sporné
oblasti zástavního práva a upravit práva
a povinnosti zástavního věřitele a dlužníka či zástavce do vzájemné konformity.
Jak úspěšná bude aplikace nové úpravy
zástavního práva v praxi, ukáže však teprve
(zřejmě) blízká budoucnost.
Mgr. Jiří Bárta, LL.M.,
Mgr. Ing. Ivana Otřísalová,
bpv Braun Partners
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